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पाय पाय लऴाांऩलूीची गोष्ट आशे. चीन देळात एका दयूलयच्मा खेड्माभधे एक 
चाांबाय याशत अवे. तो खेड्मातल्मा रोकाांवाठी चऩरा, फटू ककां ला ऩामात 
घारामच्मा लशाणा फनलण्माभधे ऩटाईत शोता. त्मारा ऩवेै कभी मभऱत अवत, 
ऩण  काभ त्माच्मा आलडीचां अवल्माभऱेु, तो खूऩ भेशनत घेऊन, भन रालनू 
आणण वफुकतेने  ते काभ कयत अवे.  
 एक ददलव त्मारा लेगळ्माच प्रकायचा एक चाभड्माचा तुकडा 
मभऱारा. “ला, ककती छान” त्मान े वलचाय केरा, आणण स्लत:ळीच म्शणारा, 
“अवां चाभडां क्लचचतच मभऱतां. मळकायी लाऩयतात तवरे उांच फटू भी माऩावनू 
फनलीन."  



अवां म्शणून चाांबाय काभारा  
रागरा. त्माच्मा डोक्मात ते फटू  
कवे अवतीर, कवे ददवतीर शे ऩक्कां   
फवरां शोतां. त्माने काम केरां, नभनुा म्शणून  
ऩदशल्माांदा तयटाच्मा काऩडालय फटू  फेतून घेतरा.  
त्मा काऩडारा आऩल्मारा शला तवा आकाय ददरा.  
आणण त्माच ेतुकड ेकाऩनू घेतर.े भग ते तुकड ेचाभड्मालय ठेलरे, आणण त्माफयशुकूभ ते चाभडां 
त्मान ेछानऩकैी काऩनू काढरां. आणण भग ते तुकड ेमळलनू जोडरे. फटू तय तमाय झार.े आता ते 
फटू त्मारा वजलामच ेशोते. त्माने आऩरां वगऱां  कौळल्म ऩणारा रालनू काभ वरुु केरां.  

त्मारा जेव्शाजेव्शा भोकऱा लेऱ मभऱे, तेव्शातेव्शा तो त्मा फटुाांलय भेशनत घ्मामरा रागरा.  
कधीकधी तो त्मा काभात इतका गुांगून जाई, की त्मारा ददलव यात्रीचांशी बान नवे. ळलेटी 
 ते फटू एकदाच ेऩणूण झार.े भग त्मा चाांबायाने त्माांना ऩॉमरळ केरां आणण ते चभकलरे.  
आता त्मान े ते फटू आऩल्मा घयाच्मा ऩढुल्मा बागात अवरेल्मा दकुानात एका खणाभधे 
ठेलनू ददरे. त्मालेऱेव फाशेय ताये चभकत शोते आणण चांद्राचां चाांदणां ऩडरां शोतां.  
यात्रीच्मा लेऱेव कुठेतयी घफुड घतु्कायत शोतां ऩण चाांबायारा मा कळाकळाची जाणीलच 
नव्शती. एक तय तो खूऩ थकरा शोता. त्माच फयोफय त्मारा काभ ऩणूण झाल्माचा  
आनांदशी झारा शोता. त्मान ेफटू खणाभधे ठेलरे, अांथरुणालय आडला झारा  
आणण तत्षणीच त्मारा गाढ झोऩ रागरी.  



ददलव उजाडरा, तळी नेशभी प्रभाणे चाांबायाची फामको उठरी आणण न्माशायीच्मा तमायीरा 
रागरी. ततरा भाशीत शोतां की आऩरा नलया खऩू उळीयाऩमांत काभ कयत शोता. त्मारा जाग 
मेऊ नमे म्शणून ती शरकेच घयात लालयत शोती. तेलढ्मात ततची नजय खणातल्मा फटुाांलय 
गेरी. त े ददवामरा बक्कभ आणण खऩू छान शोत.े त्माांची कायाचगयी एलढी उत्तभ शोती की 
कुठेशी खोड काढामरा जागा नव्शती. डोळ्माांना वखुालणाये शोत ेत.े “ककती वुांदय आणण ककती 
लेगऱेच आशेत शे फटू” ती स्लत:ळीच म्शणारी. ततच्मा चशेेय्मालय शास्म उभटरे.  

 
रलकयच चाांबायारा  
जाग आरी. दोघांशी त्मा वुांदय  
फटुाांच्मा जोडीकड े कौतुकाने ऩाशत शोते.  
ददलवबयाभधे भाणवां मेत, त्मा फटुाांच्मा जोडीकड े  
नलराईने ऩाशत. फघताफघता त्मा अद्भतु ददवणाऱ्मा  
फटुाांची फातभी गालात ऩवयरी. आणण जवाजवा ददलव लय  
जात चाररा तवतवे अचधकाचधक रोक फटू फघण्मावाठी मेऊ  
रागरे. रोक फघत शोते आणण अवे वलरषण मळकायी फटू फनलल्माफद्दर  
चाांबायाची स्तुती कयत शोते. ददलव भालऱरा. दकुानातीर ळलेटचा भाणूवशी गेरा.  
दकुानात आता ती दोघांच शोती. चाांबायाच्मा फामकोन ेएक फटू शातात घेतरा ल  
म्शणारी, “भरा काम लाटतांम भाशीतेम का? भरा लाटतां शे फटू आऩल्मारा अश्मा तश्मा 
ऐऱ्मागैऱ्मा कोणाराशी वलकता मेणाय नाशीत.”  



ततच ेडोऱे चभकत शोत.े नलय्माकड ेफघनू ती म्शणारी “तुम्शी शे फटू याजारा नजयाणा 
म्शणून ददरे ऩादशजेत.” ततच्मा आलाजात ठाभऩणा शोता. चाांबायान ेआऩल्मा फामकोकड े
आश्चमणचककत शोऊन फतघतरां. भग फटुाांकड ेफतघतरां. खयोखयच ककती वुांदय आणण लेगऱेच 

आशेत शे फटू. 
फाांधणीशी वफुक 
आशे. आणण 
त्मारा भनाऩावनू 
ऩटरां की भीच 
फनलरे म्शणून 
नाशी, शे फटू खयांच 
इतके चाांगरे झार े
आशेत की ते 
याजावाठीच मोग्म 
लाटताशेत. “ठीक 
आशे” तो 
म्शणारा. “अवांच 
कयतो, भी शे फटू 
याजाकडचे घेऊन 
जातो."  

दवुऱ्मा ददलळी चाांबाय रलकयच उठरा. न्माशायी केरी. तोऩमणन्त त्माच्मा फामकोन ेते 
फटू काऱजीऩलूणक एका वुांदयळा येळभी काऩडात गुांडाऱून ठेलरे. ततने ताांदऱुाच्मा 
बाकय्माशी खामरा  
म्शणून त्माच्मा फयोफय  
फाांधनू ददल्मा. वगऱी  
तमायी झारी. चाांबायाने  
आऩल्मा फामकोचा तनयोऩ   
घेतरा आणण त्माने फाांधरेरे  
ते छानवे फटू खाांद्मालय टाकून 
याजाकड ेजामरा तनघारा. 



याजधानीच ेळशय राांफ शोत.े चारामरा काशी ताव 
रागणाय शोत.े तो चारत अवरेल्मा यस्त्माच्मा 
फाजूने उांच मबांत शोती. काशी शल्रेखोय जभातीांच्मा 
आणण डाकूां च्मा आक्रभणाऩावनू गालारा 
लाचलण्माकयता म्शणून दयूलय, गालाऩमांत शी मबांत 
ऩवयरेरी शोती.  “कळावाठी आरा आशेव? काम शलांम तुरा?” त्मान ेकठोयऩणे वलचायरे. “काम 

कायणान ेआरा आशेव त ेवाांग. त्मा मळलाम भी तुरा ळशयात वोडू ळकत नाशी." 
चाांबायान ेऩशायेकय्माकड ेऩादशरे आणण म्शणारा, “भी याजावाठी नजयाणा घेऊन 
आरो आशे”. 

चाांबाय ळशयाच्मा लेळीऩाळी आरा. लेळीच्मा 
दायालय ऩशायेकयी शोता. त्मान ेचाांबायारा मेताना 
ऩादशरे. वालध शोऊन त्माने आऩरा बारा आडला 
घातरा. “थाांफ” ऩशायेकयी दयडालनू म्शणारा,  



ऩशायेकय्मान े चाांबायाच्मा खाांद्मालयची झोऱी 
फतघतरी आणण तो जया भोकऱां  फोर ू रागरा. 
भग खारच्मा आलाजात म्शणारा, “कोणीशी 
याजावाठी नजयाणा आणरा तय याजा त्मारा 
ऩयतबेट म्शणून काशीतयी देतोच. त ूजय का तरुा 
मभऱणाय्मा बेटीभधनू ततवया दशस्वा भरा 
ददराव तय भी तुरा ळशयात वोडतो." चाांबाय 
गोंधऱरा. त्मारा शे काशी फयोफय लाटत नव्शत.े 
ऩण तयीशी षणबय थाांफनू त्मान ेऩशायेकय्माच्मा 
म्शणण्मारा भान्मता ददरी. ऩशायेकय्मान ेआता 
त्मारा आत जाऊ ददरे. 

आता चाांबाय ळशयातीर यस्त्मालरून चारत याजलाडमाकड े तनघारा. याजलाडमाच्मा 
प्रलेळद्लायाऩाळी त्मारा दवुय्मा दयलानान े अडलरे. “थाांफ” दयलान फोररा. “कळावाठी 
आरा आशेव? काम शलांम तुरा?” ऩयत तेच प्रश्न. “भरा याजारा बेटामचां आशे. भी 
याजावाठी नजयाणा घेऊन आरो आशे.” चाांबाय म्शणारा. त ेऐकून खारच्मा आलाजात तो 
दयलान म्शणारा, “कोणीशी इथे आरा तय याजा त्मारा ऩयतबेट म्शणून काशीतयी देतोच. त ू
जय का तुरा मभऱणाय्मा बेटीभधनू ततवया दशस्वा भरा ददराव तय भी तुरा भशाराच्मा 
दायाऩाळी वोडतो.  



“अयेच्चा." चाांबाय भनाळीच म्शणारा, “इथे तय वाये ठगच ददवतामत! 
भरा तय पक्त शे फटूच याजारा द्मामच ेआशेत.” भग तो ऩशायेकय्मारा 
म्शणारा, “ठीक आशे, याजा जे काशी भरा देईर त्मातरा ततवया दशस्वा 
भी तुरा देईन.” ऩशायेकयी फाजूरा झारा, आणण त्मान ेत्मा चाांबायारा ऩढेु 
जाऊ ददरे. चाांबाय त्मा प्रावादाच्मा प्राांगणातून ऩढेु तनघारा. दयफायात  
   मळयण्माआधी दशेुयी दयलाजा 
   शोता. ततथेशी दायालय एक 
    दयलान ऩशाय्मारा शोता.  
   आता शा ततवया दयलान ऩढेु  
   झारा.  

“थाांफ, कळावाठी आरा आशेव? काम काभ आशे,  
ते वाांचगतल्मा मळलाम भी तुरा याजाच्मा दारनात वोडू  
ळकत नाशी” त्मारा अडलत दयलान दयडालनू फोररा. 
 “भी याजावाठी नजयाणा घेऊन आरो आशे”  
त्मा चाांबायाने ळाांतऩणे आणण ठाभऩणे  
वांचगतरे. “अस्वां.” दयलानान ेत्माच्मा  
झोऱीकड ेफतघतरे, भग अगदी खारच्मा  
आलाजात कुजफजुरा, “अवा प्रत्मेक जण 
ह्मा दयलाज्मातून याजारा बेटामरा जाऊ  
ळकत नाशी, ऩण तू जय का याजा तुरा जे  
देईर त्मातरा ततवया दशस्वा भरा देण्माच े 
कफरू केरेव तय भी तुरा आनांदान ेह्मा  
दयलाज्मातून आत जाऊ देईन.” ह्मा लेऱेव अजजफात का कू न कयता चाांबायाने 
म्शटरे, “कफरू. याजा जे देईर त्मातरा ततवया दशस्वा भी तुरा देतो.” अवां 
म्शणताषणीच दयलानान ेतो दयलाजा उघडरा.  

" 



 
चाांबायान ेएक दीघण श्लाव घेतरा. थोडी भान झकुलनू उां फयठा 
ओराांडरा आणण याजाच्मा दारनात प्रलेळ केरा. दारन 
प्रळस्त शोतां आणण दारनाच्मा टोकारा एका उांच अळा 
भांचालय याजा त्माच्मा मवांशावनालय फवरा शोता. त्माच्मा 
दोन्शी फाजूांना भागे वेलक चलय्मा ढाऱत शोत.े भागच ेदोन्शी 
दयलाज ेफांद झार,े चाांबायान ेयाजाकड ेऩादशरां. याजान ेशातान े
खूण करून त्मारा जलऱ फोरालरां. चाांबाय चारत त्मा 
भांचाच्मा ऩामयीऩाळी आरा. त्मान े आऩल्मा खाांद्मालयची 
झोऱी काढरी आणण येळभाच्मा काऩडात गुांडाऱरेरे त ेफटू 
खारी ठेलरे. तो गुडघ्माांलय फवरा आणण त्मान े तीन लेऱा 
भान रललनू याजारा भजुया केरा.  

“कोण आशेव तू?” याजाने वलचायर.े 
“कळावाठी इथे आरा आशेव?” “भी एका 

खेडगेालातरा चाांबाय आशे”. चाांबाय 
उत्तयरा. अजूनशी तो भान झकुलनू आणण 

शात दभुडूनच फोरत शोता. “काशी 
ददलवाांऩलूी भरा एक उत्तभ चाभड्माचा 

तुकडा मभऱारा शोता. त्मा चाभड्माऩावनू 
 भी ह्मा मळकायी फटुाांची जोडी 

 फनलरी. भाझ्मा 
 गालातरे वगऱेजण 

 शे फटू फघामरा आलजूणन 
 मेऊन गेरे. त्मा वलण जणाांनी  

फटुाांची तायीप केरी. ती वलण भाणवां    
गेल्मालय भाझी फामको म्शणारी,  

  की शे फटू इतके चाांगरे झार े
आशेत की ते पक्त याजाांनाच 

 लाऩयण्मामोग्म आशेत. 
आम्शाांरा दोघाांना शी गोष्ट इतकी 

 भनाऩावनू ऩटरी की भी शे 
 फटू तुम्शाांरा  देण्मावाठी 

आणरे आशेत. 



याजा ऩढेु लाकून उत्वुकतेनां ऩशात शोता. चाांबायान े
काऩडात गुांडाऱरेरे मळकायी फटू काढरे ल याजारा 
दाखलरे. त ेखयोखयच खूऩ छान शोत.े याजा उठरा ल 
भांचालरुन खारी उतयरा. त्मान े फटू उचररे आणण 
फटुाांलरून शात कपयलरा. "ला ला!" तो म्शणारा. "शी 
फटुाांची जोडी खयोखयच वलरषण शस्तकौळल्माचा 
अजोड नभनुा आशे. त्मातरी तुझी कायाचगयी उत्कृष्ट 
दजाणची आशे. तुझ्मा कुळर शाताांभधरां कवफ 
खयोखयच तायीप कयण्मावायखांच आशे.“भग याजा 
आऩल्मा मवांशावनालरून उतरुन वयऱ खारच्मा 
ऩामय्मालय फवरा, आणण फटू घारनू फघ ूरागरा. ते 
खूऩ भोठे नव्शत ेआणण रशानशी नव्शत.े खयां तय, त े 

याजावाठी एकदभ 
मोग्म भाऩाच ेशोते. 
याजा उबा यादशरा, 
आणण भांचालय ऩयत 
आरा. त्मान ेआऩरा 
ऩामघोऱ अांगयखा 

थोडा लय केरा आणण 

ऩामातीर फटुाांकड ेऩादशरे. "भी शे मळकायी फटू आनांदान ेस्लीकायतो." तो शवनू म्शणारा. 
"ळाशी प्रथेप्रभाणे भरा तुरा कौतुकाची बेट देण्मात आनांदच शोईर.” तुझ्मा भनात जी 
काशी इच्छा अवेर ती भरा वाांग, ळक्म अवेर तय भी ती अलश्म ऩणूण कयीन. चाांबाय 
वलचायऩलूणक म्शणारा, "याजेवाशेफ! भी तुभच्माकडून बेट मभऱेर मा अऩेषेन ेआरोच 
नाशी. फटू तुम्शारा आलडरे शेच भाझां फषीव आशे. ऩयांत,ु ळाशी प्रथा अवल्माने आणण 
तुम्शारा काशी द्मामचचे अवेर तय एक वलनांती आशे. शे प्रबो, तुभच्मा एखाद्मा फरलान 
यषकाकयली भरा एका राांफ, बक्कभ राकडी काठीने नव्व्माण्णल पटके द्मा.  



याजा आश्चमणचककत झारा. त्मान ेचाांबायाकड े तनयखून ऩादशरे. "काम?" त्मान ेआश्चमाणन े
वलचायर.े "तुझी अळी इच्छा आशे की भाझ्मा वलाणत फरलान यषकाने तुरा राांफ राकडी 
काठीन ेनव्व्माण्णल पटके द्माल?े अवा आदेळ भी काढाला?नक्कीच त ूमाऩेषा काशीतयी 
चाांगरे भाग ूळकतोव!" "नाशी!" चाांबाय भनाऩावनू म्शणारा. "भाझी वलनांती आशे की आऩण 
भाझी शी इच्छा ऩणूण कयाली." "शे खयोखय वलरषण आशे." याजा स्लत्ळी म्शणारा. त्माने 
ततयक्मा नजयेन ेचाांबायाकड ेऩादशरे. "ऩण जेव्शा एखादा भाणूव इतक्मा ठाभऩणे फोरत 
अवेर तय त्मालय वलश्लाव का ठेल ूनमे? का भी त्माची वलनांती अभान्म करु?" 

अवा वलचाय करून याजा आऩल्मा भखु्म वचचलाांकड ेलऱरा. "भी मा चाांबायारा राांफ, बक्कभ 
राकडी काठीने नव्व्माण्णल पटके देण्माची आसा देतो." तो म्शणारा. “शे पटके 
आऩल्माकडीर वलाणत फरलान यषकान ेद्मालते.” भग याजा ऩढेु म्शणारा, "ऩण त्मा यषकाव 
वालधचगयी फाऱगामरा वाांगा की तो जास्त जोयात भायणाय नाशी, जेणेकरून त्मारा दखुाऩत 
शोईर." "जास्त काऱजी घेऊ नका!" चाांबाय भोठ्मा आलाजात फोररा. अधणलट शवत शवत 

याजारा गोंधऱातच ऩाडणाये शोते.  
ऩयांतु तयीशी त्मान ेआदेळ ददरा  
आणण आऩल्मा भखु्म वचचलाांना तो  
अांभरात आणामरा  वांचगतरे. भग 
भखु्म वचचलाांनी चाांबायारा  
याजलाड्मातनू फाशेय नेरे. ळशयाच्मा  
फाशेय ज्मा  दठकाणी पटक्माांची मळषा  
ददरी जाते ततथ ेते वलण जामरा तनघारे.  

तो ऩढेु म्शणारा, "यषकारा ळक्म शोईर 
तततके कठोय प्रशाय कयामरा वाांगा. पटका 
 जेलढा जोयाचा तेलढा जास्त  
 चाांगरा.“ शे वलण फोरणे  



याजाच्मा दारनाच्मा फाशेय ऩडताना ततथरा ततवया दयलान अजूनशी काभालय शोता. 
चाांबायाने त्माच्मा ळजेारुन जाताजाता  शरक्मा आलाजात त्मारा आऩल्मा भागोभाग 
मेण्माव वांचगतरे. “भी याजाने ददरेल्मा बेटीतरा तुझा ततवया दशस्वा तुरा  
देललतो. ” तो म्शणारा.  दयलानान ेदयलाज्मालय आऩल्मा जागी  
दवुय्मारा उबे  केरे आणण तो वचचल ल चाांबाय माांच्मा भागे  
चारामरा रागरा. याजलाडमाच्मा प्रलेळद्लायाऩाळी दवुया  
दयलानशी दष उबा शोता. त्माराशी त्माच्मा ळजेारुन  
जाताजाता  शरक्मा आलाजात आऩल्मा भागोभाग  
मेण्माव वाांचगतरे. म्शणारा, "तुरा याजाने ददरेल्मा  
बेटीतरा तुझा ततवया दशस्वा देललतो." मा दयलानान े
 देखीर दयलाज्मालय आऩल्मा फदरी  
दवुय्मारा उबे केरे आणण तो ततवय्मा  
दयलानाच्मा भागे चारामरा रागरा.  

आता त ेवगऱे ळशयाच्मा लेळीऩाळी आर.े ततथे ऩदशरा ऩशायेकयी वालधान जस्थतीत वयऱ 
नजय योखून ताठ भानेने उबा शोता. चाांबाय वभोरुनच त्माच्माऩमांत ऩोचरा आणण 
कुजफजुरा,  “भाझ्मा भागे मे. तुरा भी याजान े ददरेल्मा बेटीतरा तुझा ततवया दशस्वा 
देललतो.” ऩशायेकय्माचा जोडीदाय इळाया केल्मालय तात्काऱ त्माच्मा जागेलय आरा आणण 
ऩदशरा ऩशायेकयी दवुय्मा दयलानाभागे इतय वलाांफयोफय चारामरा रागरा.  



ती वगऱी भांडऱी आता थोड्मा अांतयालय एक चौथया 
शोता तेथ े आरी. चौथय्माच्मा फाजूरा दोन शटे्टकटे्ट 
जलान यषक उबे शोत.े एकाच्मा शातात एक राांफ रुां द 
भजफतू काठी शोती. तथेे ऩोचल्मालय भखु्म वचचलाांनी 
याजाचा आदेळ वाांचगतरा. त्माच ेऩारन शोत ेआशे शे 
फघणां त्माांचां कतणव्म शोतां. त्माांना स्लत:रा उत्वकुता 
शोती, की काम कायणाांनी चाांबायान े अळा प्रकायची 
नव्व्माण्णल पटके देललण्माची इच्छा व्मक्त केरी 
अवेर? याजाचा भखु्म वचचल आता फोरण्मावाठी 
उबा यादशरा. त्मान े चाांबायाकड े ऩादशरे. तो काशी 
फोरणाय त्माआधीच चाांबाय फोरता झारा. “आता भी 
वाांगतो काम गोष्ट आशे, ती ऐका. आज भी ळशयात 
आरो त े याजारा नजयाणा द्मामचा शोता म्शणून. 
याजारा बेटण्मावाठी आधी भरा आता शे जे ततघे जण 
आशेत त्माांच्मा ऩशाय्मातून जाल े रागरे. प्रत्मेकान े
भरा एका अटीलयच ऩढेु जाऊ ददरे. ती अट म्शणजे 
भी नजयाणा ददल्मालय ळाशी प्रथा म्शणून याजा जी 
काशी ऩयतबेट देईर त्मातरा ततवया दशस्वा भी त्मा 
प्रत्मेकारा द्मामरा शला. भी त्मा ततघाांना कफरू केरां 
की भी तुम्शारा ततवया दशस्वा देईन. याजाने भरा 

राांफ राकडी काठीन े नव्व्माण्णल पटके रगालण्माची ‘बेट’ ददरी. आता भी त्मा 
ततघाांना कफरू केल्माप्रभाणे आऩण याजाचा आदेळ ऩाऱाला.“ "आणण ह्मा यषकान े
शातातल्मा काठीने ह्मा प्रत्मेकारा नव्व्माण्णलातरा ततवया बाग, म्शणजे तेशतीव 
पटके द्माल.े"  
  “ओशोशो. म्शणजे अवां आशे तय.” याजाचा भखु्म वचचल  
  स्लत:ळीच फोररा. आता तो ऩढेु झारा, आणण त्मा  
  ततघाांकड ेलऱून  खणखणीत आलाजात म्शणारा,  



““भशायाजाांच्मा आदेळानवुाय भी अवा शुकूभ देतो की तुम्शी ततघाांनी 
प्रत्मेकी तशेतीव पटके खाल्रे ऩादशजेत. आणण मा शुकूभाच ेऩारन शे 
आत्ताच शोईर." भग त्मान ेशातात काठी घेऊन अवरेल्मा यषकाव 
वाांचगतर,े "याजाचा शुकूभ अवाशी आशे की पटके भायताना जऩनू 
भारु नकोव. उरट जेलढे जोयात फवतीर तेलढे चाांगरे."  

   शऱू शऱू आता ततथ ेरोक गोऱा शोऊ रागरे शोते.  
ज्मा यषकाच्मा शातात काठी शोती तो फाह्मा वयवालनू तमाय झारा. दवुय्मा यषकान े
ळशयाच्मा लेळीलय काभ कयणाय्मा ऩशायेकय्माव चौथय्मालय ओणला शोण्माव वाांचगतर.े 
ऩदशल्मा यषकान े ऩशायेकय्माच्मा ऩाठीलय तेशतीव पटके भायर.े त े भारुन झाल्मालय 
याजलाड्माच्मा फाशेय काभ कयत अवरेल्मा ऩशायेकय्मारा ऩढेु मेण्माव वाांचगतर.े तो शी 
चौथय्मालय ओणला यादशरा आणण त्मानेशी तेशतीव पटके खाल्रे. ळलेटी याजाच्मा 
दारनाफाशेय काभालय अवरेरा दयलान चौथय्मालय ओणला यादशरा आणण त्मानेशी त्माच्मा 
लाटणीच ेतेशतीव पटके खाल्रे.  



ज्मा लेऱेव शी याजाच्मा शुकुभाची तारीभ शोत शोती तेव्शा रोकशी गोऱा शोत शोत.े फातभी 
ऩवयत गेरी आणण वायी अांभरफजालणी ऩणूण झारी तोऩमांत रोकाांना चाांबाय, त्माने 
फनलरेरे उत्कृष्ट मळकायी फटू आणण तीन राचखोय ऩशायेकयी माांची भादशती झारी. खूऩ 
रोक गोऱा झार.े शुकुभाची अांभरफजालणी ऩणूण झारी. रोकाांनी घोऴणा द्मामरा वयुलात 
केरी आणण त्माांनी चाांबायाच्मा नालाचा जमजमकाय केरा. त्मारा दीघण आमषु्म चचांततर.े 
चाांबायारा ज्माांनी पवलरे, रफुाडण्माचा प्रमत्न केरा, त्माांना याजाकडून मोग्म ती मळषा   
कयलरी म्शणून रोकाांनी चाांबायाचां कौतुक केरां.  



याजा अजून आऩल्मा दारनातच शोता. त्माच्मा कानाांऩमणन्त रोकाांचा 
आयडाओयडा ऩोचरा. "कवरे आलाज आशेत? लेळीऩाळी आयडाओयडा 
कोण कयत आशेत?" याजा याजलाड्माफाशेय आरा आणण मबांतीलय 
चढून तो टेशऱणी फरुुजालय गेरा. त्मान े खारी अवणाया जभाल 
ऩादशरा आणण एका टोकारा आऩल्मा भखु्म वचचलारा चाांबायाळी 
शवनू फोरताना ऩादशरे. याजाने भखु्म वचचलारा तनयोऩ ऩाठलरा.  

भखु्म वचचल घाईघाईन े टेशऱणी फरुुजालय याजाऩाळी आरा. त्मान े याजारा तीन 
ऩशायेकयी, त्माांनी चाांबायारा कवां पवलामचा प्रमत्न केरा, ह्मा फद्दर वलण वाांचगतर.े ते 
ऐकून याजा चभकरा आणण भग शव ूरागरा. “आश्चमण नाशी त्माने शी अळी इच्छा प्रकट 
केरी त.े”  तो म्शणारा. “आणण त्मारा पटकेवदु्धा खूऩ जोयाच ेऩादशजे शोत ेत.े” याजान े
चाांबायारा आऩल्मा वभोय शजय कयण्माची आसा केरी. त्माप्रभाणे चाांबाय टेशऱणी 
फरुुजालय आरा. याजाने त्मारा ळाफावकी ददरी “तू मोग्म तेच केरेव” याजा म्शणारा.  



समाप्त 

 चाांबायान े याजाकड े शवनू ऩादशरे. शात दभुडून घेतर े
आणण त्रत्रलाय लाकून याजारा दांडलत घातरा. आणण तो याजारा ऩाठ न 
दाखलता, नजय खारी ठेलत एक एक ऩाम भागे टाकत फाशेय ऩडरा. 
फाशेय ऩडताना नजय खारी अवल्माभऱेु त्मारा ळलेटचां दृश्म काम फयां 
ददवरां अवेर! तीच वुांदय मळकायी फटुाांची जोडी, जी त्मान ेस्लत:च्मा 
शातान ेफनलनू याजावाठी आणरी शोती. याजा अजून तेच फटू घारनू 
फवरा शोता.  
 तो आऩल्मा खेडगेालातल्मा घयी आरा. त्मा यात्री तो 
खयांच वखुालरा शोता. आऩल्मा अांथरुणालय ऩडल्मा ऩडल्मा त्मारा 
ळाांत आणण गाढ झोऩ रागरी. 


